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 ملخص البحث
 لإلمام عبدالرحمن بن عبداهلل "احرسالة في أحكام الصبي المميز في النك"هذه 
بين فيه األحكام المتعلقة وهو مخطوط فقهي على المذهب الحنبلي،  ،النجدي
 :منها، بالصبي
 واهليته للطالق. ومباشرته لعقد الزواج بنفسه، الزواج،أهليته في عقد  .1
 عدة المطلقة من الصبي المميز. .2
 .زواج التحليل من قبل الصبي المميز .3
 األحكام المتعلقة بالخلع. .4

تبين منه  )صحة نكاحه من وليه،) :خالل عرضه لألقوال واالحكام بــ وتبين من
 تكون عند ان ال تحليل في العقد،يوجد  أن ال عدة عليها، عند طالقه، ال حاالا 

ذا تزوج  ،فوق العشرة سنينتعتد بطالقه إذا كان  ،الصبي نية بالتحليل اثناء العقد وا 
ان يجامعها في قبلها، ان يعقد عليها  ،حليل فان انقضاء العدة حسب حالهاالت لغرض

 (.(عقد جديد
Abstract 

 

     This is a letter in the regulations of the young boy in 

marriage by Imam Abdulrahman Bin Abdulah Al-Najdi which is 

a juristic manuscript according to Al-Hanbali creed in which he 

clarified the regulations that concern the young boy. 

Among them are:- 

-His competence in the marriage contract (bond) and practicing 

this  bond by himself  and his competence for divorce. 

-The period of waiting of the divorced (iddat) from the young 

boy. 

-The permitted marriage by the young boy.  

-The regulations that concern the divorce in  return for monetary 

compensations to be paid by the wife to the husband. 
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      The following is concluded from his presentation of these 

sayings and regulations: 

(validity of his marriage by the one who is responsible for him 

which is pointed out directly at the time of his divorce. She is 

freed from the iddat, there is no permission in the bond.  The 

boy should not have an intension for the permission during the 

bond. She should have iddat if the boy is more than ten years 

old. If he has got married for the permission (Al-Tahleel), then 

the end of iddat is according to its condition. He should have 

sexual intercourse with her from her front part and he should 

make a new bond with her. 

 مةاملقدّ
 ين سيدنا محمدالمرسلالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل 

  .وعلى اله وأصحابه أجمعين
 أما بعد...

لقد كان للتدوين سبٌب في وصول األحكام التي وضعها العلماء رحمهم اهلل على 
الرسالة التي " إلينا، ومن بين هذه األحكام نهج القران الكريم وسنة النبي محمد 

 .النجدي رحمه اهلل مام، التي وضعها األ"النكاحتضمنت أحكام الصبي المميز في 
وقد وصلت أيدينا إلى هذه المخطوطة، لننقلها من األدراج التي يعلوها الغبار 

 فاقتضى عملنا أن قسمناه إلى مبحثين: الطباعة.قيق و إلى النور من خالل التح
 :واحتوى على مبحثين ،: دراسة المؤلِّف والمؤلَّفالقسم األول

 :وقسم على ثالثة مطالبن المؤلِّف : دراسة عالمبحث االول
 أوالده. مولده ونشأته، نسبته، لقبه، كنيته، : اسمه،المطلب األول
 تالمذته. : شيوخه،المطلب الثاني
 وفاته. : مكانته العلمية،المطلب الثالث
 دراسة عن المؤلَّف وقسم على خمسة مطالب: :المبحث الثاني
 : مادة الكتاب.المطلب األول

Keyword : message , boy , special
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 الكتاب، وسبب تأليفه، وتوثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه.اسم  :المطلب الثاني
 : منهج المؤلف في الكتاب، والمصادر التي اعتمد عليها. المطلب الثالث
 : أوصاف النسخة الخطية.المطلب الرابع

 : منهجي في التحقيق.المطلب الخامس
 : احتوى النص الذي تم تحقيقه.والقسم الثاني

لى اآليات القرآنية، واألحاديث، واآلثار، واألعالم، ومن ثم عملنا ملحقاا يحتوي ع
التي تم ذكرها بالمتن، ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع، التي استخدمت في 

ونسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصاا لوجهه الكريم، وان  التحقيق.
 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .به ينفعنا

 القسم األول:

 املبحث األول:

 دراسة عن املؤلِّف

 املطلب األول: 

 .أوالده امسه، لنيته، لقبه، نسبته، مولده ونشأته،
، وهذا االسم قد أجمع ن عبداهلل بن محمد بن عبد الوهابعبد الرحمن ب :امسه

 .(1)عليه كل من ترجم له
  

                                                 

ئل واألجوبة على عيون الرسا ؛1/373لث عشرينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثا (1) 
 .1/47مشاهير علماء نجد وغيرهم ؛1/133المسائل

issn : 2071- 6028
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 .(1)ني بـأبي احمدك   :لنيته

 ة، منها: لّقب الشيخ بألقاب عدّ  لقبه:
 (2)النجدي، ولّقبه بهذا اللقب أكثر من ترجم له. 
 (3)الحنبلي. 

 :، بقولهم(4)جميع من ترجم للشيخ النجدي نسبه إلى مدينة نجد نّ إ :نسبته
 .(5)النجدي

، ونشأ (ه1211)عام  (6)ولد في بالد نجد، في مدينة الدرعية :مولده ونشأته
 .(7)بها، وبها قرأ مبادئ العلوم

 :(8)أوالداا هملقد ذكر المترجمون للشيخ  النجدي أن له  :والدهأ
 حمد األزجي.أ .1
 اهلل الكاتب في قلعة الوجه زمن الذين بقوا في مصر.عبد .2

                                                 

 ينظر: المصادر السابقة. (7)
 .1/47مشاهير علماء نجدينظر:  (2)
 .1/373في تاريخ القرن الثالث عشربشر ينظر: حلية ال (3)
 ،الى نجد الحجاز ، هناك نجدان، نجد الحجاز، ونجد اليمن. والشيخ عبدالرحمن منسوبنجد (4)

سن التقاسيم في أحينظر:  .أي ارض المملكة العربية السعودية. ويكون نجدها جنوب أرضها
 .1/17األقاليممعرفة 

 .1/373الثالث عشربشر في تاريخ القرن ينظر: حلية ال (5)
فى رحاب ينظر:  .الدرعية: كانت عاصمة الدولة السعودية، ثم تحولت عاصمتها الى الرياض (7)

 .1/56البيت العتيق
بشر في تاريخ القرن الثالث حلية ال ؛1/133الرسائل واألجوبة على المسائل ينظر: عيون (6)

 ولم اعثر ترجمة ألي واحد منهم. .1/373عشر
 .1/373بشر في تاريخ القرن الثالث عشرينظر: حلية ال (8)
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ن اشتهر بتعبير الرؤيا : وممّ (1)قال الشيخ حمود التويجري ،محمد .3
في هذا العلم الشيخ محمد  من المتأخرين، وكانت له اليد الطولى

عبد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد اهلل بن الشيخ محمد بن 
، ويعرف هذا الشيخ عند عشيرته وأهل الوهاب رحمهم اهلل تعالى

 بلده بالمصري.

 : املطلب الثاني

 .شيوخه، تالمذته
 هما: ،وجدنا شيخين للنجدي تتلمذ عليهما :شيوخه
 .  (2)محمد بن عبدالوهاب : والده، عبداهلل بناألول
  .(3)وهو ابن عمه : الشيخ عبد الرحمن بن حسنالثاني
  غير الشيخ عبداللطيف بن على تالميذ للشيخ النجدي، م نعثرل :تالمذته

 
                                                 

شغل منصب  (ه1334)حمود بن عبد اهلل التويجري، ولد الشيخ في مدينة المجمعة عام  (7)
، ووافته المنية يوم القضاء فترة من الزمن في المملكة العربية السعودية وله مؤلفات إسالمية

عن عمر يقارب الثمانين عاماا في  (ه1413)الثالثاء لخمس مضين من رجب عام ثالثة 
 .63/18مجلة البيان ؛5/271مجلة البحوث اإلسالميةالرياض. ينظر: 

الشيخ عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب،  .1/133الرسائل واألجوبة على المسائل عيون :ينظر (7)
دراسة  ؛1/31التأريخ والوفيات ينظر: .(ه1233ت)وله مؤلفات منها)منسك الحج( وهو مطبوع 

 .1/51قاألحاديث واآلثار الواردة في ابتداء رمي الجمار أيام التشري
حمن بن حسن بن محمد بن عبدالر  .1/373بشر في تاريخ القرن الثالث عشرحلية ال ينظر: (3)

فتح "، "ي تحقيق دعوة األنبياء والمرسلينقرة عيون الموحدين ف: "وله مؤلفات منها ،عبدالوهاب
قول ينظر: التوسط واالقتصاد في أن الكفر يكون بال (.ه1285)ت" كتاب التوحيدالمجيد شرح 

 .1/132كتب أثنى عليها العلماء ؛1/7أو الفعل أو االعتقاد
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  (1)الوهاب.عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد

 املطلب الثالث

 .وفاته مكانته العلمية،
 :: مكانته العلميةأوالً

مكانة علمية عالية، فقد كان إماما عالما حافظا زاهدا، توغل في كان للنجدي 
أحد  ، وعلم اللغة، في األزهر، ثم صارعلوم التفسير، والحديث، وأصولهما، والفقه

وصار في األزهر شيخ رواق  المدرسين في جامع األزهر، وانتفع بعلمه خلق كثير،
 .(2)والعبادةالحنابلة، وكان ظاهر التقوى والصالح والزهادة 

 :ثانياً: وفاته
ن ومائتين ، ذكروا ان وفاته كانت بمصر سنة أربع وسبعيمن ترجم للنجدي كل

 .(3)وألف رحمه اهلل تعالى

 

 
                                                 

بشر في تاريخ القرن الثالث ، حلية ال1/133الرسائل واألجوبة على المسائل عيون ينظر: (7)
شرح : "وله مؤلفات منها الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، .1/373عشر

طبع ، ثم خطوط في مكتبة جامعة الملك سعود، ولم يكمل شرح الكتابوالكتاب م" نونية ابن القيم
ينظر: األثبات  ( ـه1213)ت ، بتحقيق الدكتور يوسف السعيدعن دار أطلس الخضراء بالرياض

 .1/25كتب أثنى عليها العلماء ؛1/152ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، في مخطوطات األئمة
بشر في تاريخ القرن الثالث حلية ال ؛1/133واألجوبة على المسائل ينظر: عيون الرسائل (7)

 .1/373عشر
 ينظر: المصادر السابقة. (3)
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 املبحث الثاني:

 .دراسة عن املؤلَّف

 املطلب األول: 

 .مادة الكتاب
رسالة في أحكام الصبي المميز في النكاح لإلمام عبدالرحمن بن عبداهلل 

األحكام المتعلقة النجدي، وهو مخطوط فقهي على المذهب الحنبلي، بين فيه 
 وخلع.  وتحليل، ،بالصبي من زواج

 أهليته في عقد الزواج ومباشرته لعقد الزواج بنفسه وأهليته للطالق. -
 .عدة المطلقة من الصبي المميز -
 زواج التحليل من قبل الصبي المميز. -
 األحكام المتعلقة بالخلع. -

 :املطلب الثاني

 .فهاسم الكتاب، وسبب التأليف، وتوثيق نسبة املخطوط إىل مؤلّ
من خالل استقراء الفهارس العامة للمكتبات التي اطلعت  : اسم الكتاب:أوالً

في أحكام الصبي رسالة " عليها، فقد ذكروا أن اسم هذا المخطوط الذي بين أيدينا:
 (1)، لإلمام النجدي، فهرس األزهرية، فهرس مكتبة المصطفى."المميز في النكاح

                                                 

 (.332335) مكتبة األزهرية تحت رقم (7) 
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تعد رسالة في أحكام الصبي المميز في النكاح مخطوطا  : سبب التأليف:ثانياً
في الفقه على المذهب الحنبلي، فقد جمع هذا المخطوط األحكام المتعلقة بالصبي 

 في النكاح. 
 :ذلك المؤلف نفسه في المقدمة فقاللقد برز سبب التأليف واضحا، حين ذكر 

مذهب األمام على  ن أحكام الصبي المميز في النكاح،قد سألني بعض العلماء لنبي
 .المبجل احمد بن حنبل

فهارس المكتبات ان هذا المخطوط  ذكرت : توثيق نسبة املخطوط للنجدي:ثالثاً
 .(1)هو للنجدي "مميز في النكاحفي أحكام الصبي الرسالة "

 :املطلب الثالث

 ف يف الكتاب، واملصادر اليت اعتمد عليها.منهج املؤلّ
من خالل متابعة ما كتبه النجدي في هذه الرسالة،  :ف يف الكتاب: منهج املؤلّأوالً

 نجد أنه قد اتبع منهجا معينا، وذلك كاآلتي: 
مع ذكر آلراء  حنبل فقط، راء االمام احمد بنالكتاب عبارة عن نقل آل .1

 بعض الصحابة.
استدل على المسائل باألدلة الشرعية من اآليات القرآنية واألحاديث  .2

، إال أني الصحابة والتابعين وبكمية كبيرة الشريفة واآلثار المروية عن
  يث من حيث الصحة والضعف والبطالنالحظت عدم حكمه على الحد

                                                 

 .2/262مكتبة المصطفى فهرس ؛1/218فهرس األزهريةينظر:  (7)
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في نسبة األقوال إلى أصحابها،  طريقته في اإلحالة: للنجدي طريقتان .3
نسبها إلى فتارة ينسب األقوال إلى الكتب، كاإلقناع، وهو نادر، وتارة ي

 .قائليها كآراء الصحابة
)كما  :رأي إلى كتابه، فيقولاعتمد المؤلف نظام اإلحالة فنجده يحيل ال .4

  .نجده(
في رسالته إال لم يصرح الشيخ النجدي  :ثانياً: املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف

، ومن المالحظ أنه لم يذكر كتاب أصول، أو واحداا، وهو  في الفقه الحنبلي مصدراا 
للمذاهب األخرى. وهذا المصدر حديث، أو تفسير، أو لغة، أو بالغة، أو مصادر 

موسى لشرف الدين موسى بن أحمد بن  "،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل" هو:
 .(1)(ه163)المتوفىأبو النجا الحجاوي 

 :املطلب الرابع

 .وصف النسخة اخلطية
بعد التقصي والبحث عن المخطوطات، وجدنا نسخة واحدة فقط، وبفضل اهلل 

في التحقيق من مكتبة استطعنا الحصول على هذه النسخة التي اعتمدناها  ومنته،
 وصف موجز للنسخة: يأتي، وفيما األزهر بمصر

 مبصرالنسخة يف مكتبة األزهر 

 (.332335رقمها في المكتبة: )
 ( ورقة مكتوبة بخط النسخ. 1عدد أوراقها: )

 ( سطرا. 15عدد سطور الصفحة: )
                                                 

في  اإلقناع" ثان  وهناك كتاب  .3/113مكنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح الينظر:  (7)
وقد  ،(ه527)المتوفى  ألبي الحسن علي بن عبد اهلل بن نصر الزاغوني البغدادي الحنبلي "الفقه

 .بعد التتبع ومقارنة النصوص للحجاوي "اإلقناع"ن الكتاب الذي اعتمده المؤلف هو ثبت لنا ا
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 ( كلمة. 7-5عدد كلمات السطر الواحد: ما بين )
 سم. 15×  13قياسها: 

 تاريخ النسخ: في نهاية الكتاب ذكر الناسخ أنه تم الفراغ من كتابتها في صبيحة
 ، باسم العبد الفقير(ه1273)سنة يوم السبت، الحادي والعشرين من شهر رجب من 

 .إلى اهلل المولى الكبير محمد الليثي بن يوسف بن حسن
النسخة من اللوح الصغير، واضحة الخط، وكلماتها واضحة سهلة القراءة، قّلما 

هوامش، أو وجدنا فيها صعوبة في قراءة الكلمات، وال يوجد فيها سقط، وفيها 
 حواشي، إلكمال النقص.
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  صورة غالف املخطوطة
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 ةصورة بداية املخطوط
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  صورة الصفحة األخرية
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 :املطلب اخلامس

 منهجنا يف التحقيق
، حيث اعتمدنا على لنا أن قمنا بتحقيق هذا المخطوط بعد أن يسر اهلل 

نسخة واحدة فقط، لعدم وجود غيرها، كما مر آنفا، وكان منهجنا يرتكز على 
 الخطوات اآلتية: 

 .قمنا بنسخ المخطوط .1
وأشرنا في  والمواضع التي لم يذكرها المؤلف،ثّبتنا بعض العناوين للفصول  .2

أو الهامش أنها من زيادتنا، كما أضفنا بعض الكلمات أو الحروف في الجمل 
ذلك في الهامش أنها من  النصوص الفقهية كي تستقيم العبارة، مشيرا إلى

 زيادتنا.
رجعنا ندقق في األقوال التي ذكرها كي نعزوها إلى  بعد أن استقام النص، .3

 مظانها من كتب الفقه، ممن سبق المؤلف، لتوثيق النص وتقويمه. 
اآلية، وتخريج األحاديث بضبط النص القرآني، وتثبيت اسم السورة ورقم  قمنا .4

بذكر الجزء والصفحة  النبوية الشريفة الواردة في النص من كتب الحديث،
ن لم نجده اكتفينا ورقم الحديث ، وذكر الحكم على الحديث إذا كان موجودا وا 

 (.  بالتخريج، مميزين النص القرآني باألقواس المزهرة، والحديث باألقواس ) 
م في المواضع والترضي والترح ة على النبي أضفنا كلمات التعظيم والصال .5

 التي لم تذكر فيها.
رف عليها، دون صححنا ما ورد في النص على وفق قواعد اإلمالء المتعا .6

 .اإلشارة في الهامش
علقنا على بعض المسائل التي رأينا أنها تحتاج إلى إيضاح، ذاكرين في  .7

ستناداا ا الراجح منها ابعض المسائل آراء المذاهب األربعة في الهامش، وبين
 .على قوة األدلة او ضعفها
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الكلمات التي تحتاج إلى توضيح، وعّرفنا بالمصطلحات الفقهية  بّينا معاني .8
 .الواردة في النص لغة وشرعا

 ترجمنا لألعالم الوارد ذكرهم في المخطوط. .1
فهرسنا للمخطوط بالفهارس المطلوبة التي تعين القارئ وتوصله إلى  .13

 هد أقل. المعلومة بج
 رتبنا المصادر التي اعتمدناها على حروف الهجاء.  .11

  .ختاما..
يضاحه وبيانه، وما كان لنا فيه من  هذا ما استطعنا الوصول إليه وعرضه وا 
فضل، إال مّن اهلل وكرمه ونعمته وتيسيره وتوفيقه، أما الخطأ والسهو ومخالفة قواعد 
التحقيق فإن النقص من سمات اإلنسان، وما غافر الذنب إال اهلل فنستغفره ونتوب 

ومتوسلين إلى اهلل أن يجعل هذا العمل إليه عن كل خطل وخطأ ونسيان، سائلين 
خالصا لوجهه وأن ينفعنا به وينفع به كل طالب علم، فإن تم المقال ولم يبق لقلمنا ما 

لى المصلون واستغفر نخطه فالصالة والسالم على محمد وآله وصحبه ما ص
 المستغفرون.
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 القسم الثاني:
 .النص احملقق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
1مة الكتابمقدّ

 

الخلق  هالحمد هلل رب العالمين واشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له إل
، 3َفَتَباَرَك اللَّه  َربُّ اْلَعاَلم ينَ  2ڇژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  ڇ  أجمعين

واشهد أن محمداا عبده ورسوله وخليله سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي أرسله اهلل 
تابعين لهم بإحسان إلى يوم رحمة للعالمين صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وال

 .الدين
 ...أما بعد

 أحكام 5لنبين[ 4(الدين علماء ])زاده اهلل علما وفقها فيفقد سألني بعض ال
 6المميز في النكاح على مذهب اإلمام المبجل احمد بن محمد بن حنبل الصبي

  7الصبي المميزفأقول وباهلل التوفيق:  .(عنه رضي اهلل تعالى)
 

                                                 
 .من زيادتي  1
  .(5-4): اآليات ،سورة القلم 2
 .(64) :من اآلية ،سورة غافر  3
 جملة اعتراضية يصف بها المؤلف من سأله. 4
 لنبين زاده اهلل علما وفقها في الدين عن( وغيرناها لتستقيم العبارة.) في المخطوط 5
وهو ثقة ثبت صدوق كثير الحديث  ،ويكنى بأبي عبد اهلل : أحمد بن محمد بن حنبل هو 6

القرآن  :وقد كان امتحن وضرب بالسياط، أمر بضربه أبو إسحاق أمير المؤمنين على أن يقول
مخلوق فأبى أن يقول وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم إلى شيء ثم دعي إلى 

ثم إنه اعتل علة موته  ،بى أن يقبل ذلك المالثم أعطي ماال فأ ،الخليفة المتوكل على اهلل
ومرض في أول يوم من شهر ربيع األول ليلة األربعاء وتوفي يوم الجمعة الثنتي عشرة ليلة خلت 

اد وغيرهم. ينظر: منه سنة إحدى وأربعين ودفن بعد العصر وحضره خلق كثير من أهل بغد
 .2/344الوافي بالوفيات؛ 7/354الطبقات الكبرى

وا ْمي يز  ل َغةا: َمْصَدر  َميََّز، ي َقال: َماَز الشَّْيَء إ َذا َعَزَله  َوَفَرَزه  َوَفَصَله ، َوَتَميََّز اْلَقْوم  َواْمتَ التَّ  7 از 
ْنه   َيٍة. َواْمَتاَز َعن  الشَّْيء  تََباَعَد م  وا ف ي َناح  ه ْم م  َوي َقال: اْمَتاَز اْلَقْوم  إ َذا تَ  ،َصار  . ْن َبْعضٍ َميََّز َبْعض 

 ميز(. ) ، مادة5/412لسان العرب :ينظر
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امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض( هو وصف للصبي ) :ولعل القول األخير عند أهل اللغة
 المميز ألنه امتاز عن قرنائه بصفة إدراكه لخطاب العقالء. 

بط ينض ، والاالصطالح تعريف الصبي المميز هو: الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب وفي
، وقول التعريف محل اتفاق بين المالكية، والحنابلة ، وهذابسن بل يختلف باختالف األفهام

بعض الحنابلة ضبطوه بالسن وحددوا السن بالسبع وعللوا أن هذا هو لشافعية، وعند  الحنفية و ل
لطحاوي على مراقي حاشية ا :ينظر. ف بالصالة ويصح اعتكاف الصبي بهسن التكلي

 ؛1/24إعانة الطالبين؛ 3/584على شرح الكفاية العدوي ةحاشي؛ 1/317الفالح
 .1/327المبدع؛ 1/316اإلنصاف

 :قهاء قول في بيان عالمات التمييزولبعض الف
. لمنافع والمضار، وهو الذي يعقل ال سن يعتبر فيه التمييز سبع سنينإن اق :فالحنفية قالوا

 .1/317حاشية الطحاوي
والظاهر إن المراد بفهم الخطاب ورد الجواب انه إذا تكلم بشيء من مقاصد والمالكية قالوا: 

 .4/244مواهب الجليل .الجواب عنه ال انه إذا دعي أجاب العقالء فهمه وأحسن
 وللشافعية قوالن آخران لمعرفة الصبي المميز:

وينفعه لخبر من شماله معرفة ما يضره  والمراد بمعرفة يمينه ،األول: أن يعرف يمينه من شماله
ما  :أي ،((إذا عرف يمينه من شماله)) :سئل متى يؤمر الصبي بالصالة فقال  أبي داود أنه

 .1/24إعانة الطالبين .يضره مما ينفعه
حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب أخبرنا هشام الخبر أخرجه أبو داود في سننه ونصه 

ليه فقال المرأته متى يصلي : دخلنا عالجهني قالبن عبد اهلل بن حبيب بن سعد حدثني معاذ 
رف يمينه إذا ع)) :أنه سئل عن ذلك فقال ؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول اهلل الصبي

)وهذه المرأة( ال : قال ابن القطان .1/134:(417)رقم الحديث .((من شماله فمروه بالصالة
البدر المنير في تخريج  .له صحبةهذا الرجل الذي روت عنه وال صحت  ، والنعرف حالها

وضعف هذا الحديث اإلمام  .3/241البن الملقن، األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير
 وقال ابن رجب في .1/252اإلسالمالنووي في كتابه خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد 

 .5/213اده جهالة: مرفوع أخرجه أبو داود وفي إسنكتابه فتح الباري عن هذا الحديث
حاشية الجمل على شرح  .كل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحدههو الذي صار بحيث يأ الثاني:
 .1/281المنهج
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 :إال في 2كالبالغ 1عند إمامنا

                                                 
 .(رحمه اهلل)ه اإلمام أحمد بن حنبل يقصد ب 1
ا َوَباَلغاا: َوَصل َواْنَتَهىاْلب ل وغ  ل َغةا: اْلو ص ول، ي َقال َبَلَغ الشَّيْ  2  .الغالم أدرك َوَبَلغَ ، ء  َيْبل غ  ب ل وغا

 .1/26(بلغ)مختار الصحاح مادة  ؛8/411لسان العرب مادة )بلغ( :ينظر
، ل َيك وَن َأْهالا ل لتََّكاوفي االصطالح:  َغر  ف ي اإلْنَسان  َغر  أي اْنت َهاء  َحدِّ الصِّ ل يف  اْنت َهاء  الصِّ

يَّة . َأْو ه وَ  ب يِّ : الشَّْرع  ر در  :ينظر .الطُّف ول يَّة  إ َلى َغْير َها، َيْخر ج  ب َها َعْن َحاَلة  ق وٌَّة َتْحد ث  ف ي الصَّ
 .5/213شرح الزرقاني؛ 2/633الحكام شرح مجلة األحكام

 وعند الفقهاء أمران يعرف بهما البلوغ وهما:
 عالمات البلوغ: –وحتى الجارية  –األول السن: في حال لم تظهر على الصبي 

الغالم وسبع عشرة سنة في الجارية، وعلل لقوله : ثمان عشرة سنة في اهللفعند أبي حنيفة رحمه 
بدائع  .سنألنه إنما يقع اليأس عن االحتالم الذي علق الشرع الحكم به بهذه ال:" رحمه اهلل
 .7/172الصنائع
: ال حد للبلوغ من السن وعند اإلمام مالك حد البلوغ اإلمام مالك رحمه اهلل والظاهريةوعند 
تالم أو اإلنبات للصبي والحيض للنساء أو يأتي على الصبي أو الجارية من الزمان ما يعلم االح

رفع )) :لهم قوله عليه الصالة والسالم، ودليحتلما أوانها قد بلغت على الغالبانه ال يبلغه إال م
قال  .1/381:(141)المستدرك على الصحيحين برقم(. .(قلم عن ثالث الصبي حتى يحتلم ..ال

 "التلخيص"في  وقال الذهبي: ((،لم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخين و ))الحاكم: 
بلوغ بغير ووجه الداللة عندهم إن إثبات ال .1/381مستدرك مع تعليقات الذهبيال .على شرطهما

 .1/11المحلى ؛1/118الكافي البن عبد البر ينظر: .االحتالم يخالف الخبر
وهو قول أبي يوسف ومحمد من  ،، ورواية عن أبي حنيفة رحمه اهللوالحنابلةوعند الشافعية، 

وهو قول عمر بن عبد  ،د الملك بن الماجشون من المالكيةالحنفية، وعبد اهلل بن وهب، وعب
 .لوغ للصبي والجارية خمس عشرة سنة، إن سن الباالوزاعي، وجماعة من أهل المدينةالعزيز، و 

الكافي البن  ؛3/284الهداية شرح البداية ؛7/172بدائع الصنائع ؛4/218المغني ؛1/61األم
 . 1/111عبد البر
 :ودليلهم

. ثم ع عشرة سنة فلم يجزهعرضه يوم أحد وهو ابن أرب )أن رسول اهلل )خبر ابن عمر:  -1
زيز فقدمت على عمر بن عبد الع :. قال نافعلخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنيعرضني يوم ا
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إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن  :. فقالفحدثته هذا الحديث وهو خليفة
مسلم برقم  ؛2/148:(2521) البخاري برقم .متفق عليه، ((يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة

(1868):3/1413. 
)الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه ): روى قتادة عن أنس مرفوعا بماواستدلوا  -2

وقال: إسناده ضعيف، وقال  ،6/56:(11381البيهقي في سننه الكبرى برقم ) أخرجه ،(الحدود(
 .وألن السن معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغالم والجارية فاستويا فيه كاإلنزال: الحنابلة
 .4/218المغني

 :بلوغ للصبي والجارية على ما يأتي: أختلف الفقهاء في تحديد عالمات الالثاني عالمات البلوغ
بي والجارية هي: المني واالحتالم، وتنفرد الجارية : أن عالمات البلوغ للصعند بعض الحنفية

 .1/113فتاوى السغدي :ينظر .بعالمات هي: الحيض والحبل
: للصبي والجارية سبع عالمات خمس يشتركان بها هي: إنزال المني مطلقا في نوم وعند المالكية
ن غب للعانة، ونتن اإلبط، وفرق أرنبة األنف، وغلظ الصوت، بات الشعر الخشن ال الز أو يقظة، وا 

 .3/213الشرح الكبير للدردير :ينظر .واثنتان تنفرد بها الجارية وهي: الحيض والحبل
ن يخرج المني وقت : االحتالم أو أعالمات البلوغ للصبي والجارية هي: وعند الشافعية والحنابلة

  .إلى إزالته حلق، ويزيد عند اإلناث الحيض والحبللعانة الذي يحتاج ، ونبات شعر اإمكانه
 .2/432كشاف القناع ؛1/333المهذب :ينظر
 :ا سبق من أقوال الفقهاء نرى أنهممم

وتختص عالمتا بلوغ للصبي والجارية  –باإلنزال أو االحتالم  –متفقون على أن خروج المني 
 .الجارية بالحيض والحبل

 :لبلوغ الذي يحتاج إلى إزالته حلقالخشن كعالمة على ا واختلفوا في اعتبار إنبات الشعر
فالمالكية والشافعية والحنابلة ورواية عن أبي يوسف على أن إنبات الشعر الخشن للعانة عالمة  

مغني ؛ 1/333المهذب؛ 3/213ينظر: الشرح الكبير. مشتركة بين الصبي والجارية كذلك
 .2/121شرح العمدة ؛4/217المغني ؛2/167المحتاج

تبار إلنبات الشعر : أن ال اعواية عن اإلمام مالك رحمهما اهللوخالفهم اإلمام أبو حنيفة  وهو ر 
 ،((شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن ال اعتبار به ألنه نبات))كعالمة للبلوغ، وقال أبو حنيفة: 

ينظر: تبين . في حق اهلل وال في حق العباد أن اإلنبات ليس بعالمة مطلقا أي ال :وقال المالكية
 .4/217المغني ؛3/213وحاشية الدسوقي ؛16/213المدونة الكبرى ؛5/233الحقائق
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 .2صحة نكاحه على إذن وليه 1توقف .1
 

                                                                                                                                            

 :الشعر الخشن عالمة للبلوغ باالتيواحتج القائلون أن إنبات 
ْند ٍب قال -1 (. َواْستَْبق وا َشْرَخه ْم(ك يَن اْقت ل وا ش ي وَخ اْلم ْشر  ): ) قال رسول اللَّه   :عن َسم َرَة بن ج 

وفيه )الشرخ الغلمان  .4/145:(1583) سنن الترمذي برقم ؛3/54:(2673) سنن أبي داود برقم
 .هذا حديث حسن صحيح غريب ( وقال أبو عيسى الترمذيالذين لم ينبتوا
 داللة الحديث:

 ليل على البلوغ)واستبقوا شرخهم( أي الغلمان الذين لم ينبت لهم شعر خشن في وجوههم وهو د
عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت  -2

لقد حكم فيهم )) فقال: عليه المواسي وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك للنبي 
 .5/62:(8223سنن النسائي الكبرى برقم ) (.ذي حكم اهلل به فوق سبع سماواته(حكم اهلل ال

 .3/1388:(1768ومسلم برقم ) ؛4/1511:(3815) واصله في البخاري برقم
 داللة الحديث:

ان الذي يحلق شعر وجهه وكل شعر غير  :)أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي( أي
 بالموس هو عالمة على البلوغ. إلزالتهمرغوب فيه كشعر العانة فالشعر الذي يلزم 

يُّ  -3 يَّة  اْلق َرظ  وَن َفَمْن َأْنَبَت الشَّْعَر ق ت َل ) :قال عن َعط  )كنت من َسْبي  َبن ي ق َرْيَظَة َفَكان وا َيْنظ ر 
سنن  ؛4/141:(4434سنن أبي داود برقم ) (.ف يَمْن لم ي ْنب ْت( َوَمْن لم ي ْنب ْت لم ي ْقَتْل َفك ْنت  

 .صحيح هذا حديث حسن :وقال أبو عيسى الترمذي. 4/145:(1584الترمذي برقم )
 :مر من أقوال الفقهاء رحمهم اهلل والراجح مما

إن العمر الذي يعرف به البلوغ هو خمس عشرة سنة ،لألحاديث التي ساقوها استدالال لرأيهم، 
 .واهلل اعلم ،جربة في معرفة البلوغوان هذا العمر هو الذي جرت عليه الت

ن إنبات الشعر الخشن الذي يحتاج لرفعه الحلق هو عالمة للبلوغ للصبي والجارية للحديث  وا 
 .  واهلل اعلم ،حيح منها يقوي ضعيفهاواألثرين التي ساقوها والص

توقف صحة عقد النكاح المبرم من الصبي المميز لنفسه على إذن وليه حتى يكون  :أي 1
 صحيحا.

أو ؛ لصغر أو سفه أو رق من له والية التصرف على غيره، في النفس أو في المال الولي هو: 2
 .2/383الموسوعة الفقهية الكويتية. ل الحجر قائما إلى أن يزول سببهغير ذلك ويظ
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 . 1وفي عدم العدة على مطلقة من سنه دون عشر سنين .2
عليهم حتى يبلغوا  الشرع وان لم يكن واجبا بون بأصلالمميزين مخاط نّ أل
مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في )) :بدليل قوله  2الحلم

فقد  4ولصحة الصالة والحج والصيام منهم وسائر العبادات البدنية، 3((المضاجع
ه فان زوجه أبو  6ڇژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڇ : في قوله تعالى 5دخلوا في الخطاب

في النكاح لمصلحة صح نكاحه فإذا طلق الصبي الذي سنه دون  أو وصّي أبيه
عشر سنين تحقيقا فليس على مطلقته عدة وَتبين  منه حاال وتحل لألزواج الن 

عدة على مطلقته الن العدة وجبت على مطلقة من بلغ  منوطة بالعدة وال 7الرجعة
دون عشر سنين ال ماء له لمفهوم الم طل ق ومن  8عشرا فأكثر لبراءة الرحم من ماء

                                                 
: 1/85منه معنى لهذا، ففي المغنيوذكر بعضهم قوال يستفاد  ،لم أقف على هذا القول نصا 1

بمثله شرط لوجوب الحد على  الن إدراك سن يجامع؛ قذف من هو دون العشر سنين لم يحدمن 
 .قاذفة، ويجب تأديبه

اإلقناع  :: خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. ينظرالحلم من االحتالم وهو 2
 .مة البلوغ الواضحة لسن التكليف، والمراد إن االحتالم هو عال1/227للحجاوي

وا )بلفظ: ) ،1/133:(415داود في سننه برقم ) أخرجه أبو 3 اَلة  َوه ْم َأْبَناء  َسْبع  م ر  َأْواَلَدك ْم ب الصَّ
ق وا ن يَن َواْضر ب وه ْم عليها َوه ْم َأْبَناء  َعْشٍر َوَفرِّ ( س  ع   .(َبْيَنه ْم في اْلَمَضاج 

 العبادات البدنية منها ما هو محض كالصالة والصوم والطهارة التي ال يجوز التوكيل بها، أما 4
اإلنصاف : ينظر .ز التوكيل بها عند عدم االستطاعةلبدنية التي يجو الحج فهو من العبادات ا

 . 5/363للمرداوي
َطاب  ه َو إيَجاب   5 ل  ب د ون  اْلَبَيان  ، َوَذل َك َيَتَوقَّف  َعَلى اْلَفْهم  َواْلَفْهم  اَل اْلَعَمل  َوالتَّْكل يف  ب ه   اْلخ   . َيْحص 

 .    353المسودة؛ 5/261ينظر: كشف األسرار
  (.3):من اآلية ،سورة النساء 6
اإلقناع  . : رد المرأة إلى النكاح من طالق غير بائن في العدة على وجه مخصوصالرجعة هي 7

 .2/131للحجاوي
  .يقصد به مني الرجل 8
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الن األمر بالضرب على من بلغ العشر انه قد يبلغ  1في الحديث السابق قوله 
فكانت العشر مظنة للبلوغ وما دونهما ليس مظنة بل ولم يوجد من حمل منه لدون 

 تزوج   2عشر سنين، وقد وجد من حمل منه لعشر سنين وهو عمرو ابن العاص
 سنة بد اهلل إال إحدى عشرةفلم يكن بينه وبين ابنه ع 3له عبد اهلل وولد وهو ابن عشر

                                                 
 .(مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع()) :حديث 1
عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور، داهية قريش ورجل العالم ومن هو:  2

مسلما في أوائل سنة ثمان  يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم هاجر إلى رسول اهلل 
سالمهم وأمر   الكعبة عثمان بن طلحة ففرح النبيمرافقا لخالد بن الوليد وحاجب  بقدومهم وا 

لجيش وجهزه للغزو وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها مات بمصر سنة عمرا على بعض ا
نزل على جيش ذات السالسل   الخمسين قال البخاري واله النبي نيف وأربعين وقيل بعد

، له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو األربعين اتفق المدينة ثم سكن مصر وبها مات
منها وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين وروى أيضا عن البخاري ومسلم على ثالثة أحاديث 

عائشة حدث عنه ابنه عبد اهلل ومواله أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي والحسن 
سير أعالم  ؛1/423ون. ينظر: تقريب التهذيبالبصري مرسال وأبو عبد اهلل األشعري وآخر 

 .56-3/55النبالء
العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سعد بن سهم  عبد اهلل بن عمرو بن: هو 3

أحد السابقين  ، لنبيالسهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن ويقال كان اسمه العاص فغيره ا
كثيرا وعن عمر وأبي الدرداء   د العبادلة الفقهاء روى عن النبيالمكثرين من الصحابة وأح

شرة لم يكن بين مولدهما إال اثنتا ع :ويقال ،أسلم قبل أبيهومعاذ وابن عوف وعن والده عمرو 
هريرة ، وفي البخاري والبغوي من طريق همام بن منبه عن أبي سنة أخرجه البخاري عن الشعبي
عبد اهلل بن عمرو فإنه كان  أكثر حديثا مني إال ما كان من  ما أجد من أصحاب رسول اهلل

خمس وستين وهو يومئذ بن اثنتين وسبعين وقال بن البرقي : مات بالشام سنة يكتب، قال الواقدي
مات بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر ودفن في داره قاله يحيى بن بكير وحكى البخاري  :وقيل

قوال آخر إنه مات سنة تسع وستين وباألول جزم بن يونس وقال بن أبي عاصم مات بمكة وهو 
 ؛1/315ينظر: تقريب التهذيب وقيل تسع وستين.بن اثنتين وسبعين وقيل مات سنة ثمان وستين 

 .113-4/112اإلصابة



 -دراسة وحتقيق –رسالة يف أحكام الصيب املميز يف النكاح 

 
 

67 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 .1عشر سنين ومدة الحمل

هنا أن يعلم أن النكاح جامع بينه وبين زوجته وان الطالق مفرق بينهما  والتمييز
في العقد وال  2وان ال يشترط تحليل صبي بمطلقة ثالثا واعتبر ما ذكرفإذا تزوج ال

إنما األعمال )) :النية مقصودة بالشرع لقوله  نّ أل ؛قبله وال نية من الصبي

                                                 
 .4/113ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة 1
: أن يتزوج الرجل المطلقة ثالثاا كي يحلها لزوجها أي بعد يقصد بالتحليل: نكاح التحليل وهو 2

 .خل بها يطلقها كي تحل للذي طلقهاأن يد
وهو  ، والحنابلة إلى القول بتحريم نكاح المحلل،الفقهاء من المالكية، والشافعية وذهب جمهور

 د وابن عباس، ومنوروي ذلك عن الصحابة منهم علي وابن مسعو  ،محمد من الحنفية قول
 (عليه الصالة والسالم)، لقوله وقتادة، والليث، والثوري، وابن المبارك ،التابعين الحسن، والنخعي

 ؛(2376برقم ) 2/227أخرجه أبو داود عن علي  .((اْلم َحلَِّل َواْلم َحلََّل له اهلل َلعن)) قال:
 :( وقال1123برقم ) ( واألخرى عن ابن مسعود 1111والترمذي في رواية عن علي برقم )

 . 3/428ابن مسعود حديث حسن صحيح عن رواية
ينظر الكافي البن عبد  ،المتعةاعه دون غايته تشابه نكاح : ألنه نكاح شرط انقطوقالوا 

 .13-6/1المبسوط للسرخسي ؛7/137المغني ؛2/46،134المهذب ؛1/238البر
إن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها ، فحنيفة رحمه اهلل بصحة هذا النكاحوقال اإلمام أبو 

بها ألول إذا دخل للزوج األول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح ويثبت الحل ل
ن شرط أن يحللها لألول الجواب كذلك ويكره هذا الشرطالثاني وفارقها المبسوط  :ينظر .، وا 

 .6/1للسرخسي
 .6/13المبسوط. نكاح جائز ولكن ال تحل به لألولوعند أبي يوسف ال

، وال م للحديث الصحيح الذي استدلوا بهوالراجح ما ذهب جمهور الفقهاء من أن نكاح المحلل حرا
ه نافى المقصد الحقيقي من بشرط فأشبه نكاح المتعة المشروط بأجل حرم لشرطه وألننه نكاح 

يوجد إال ألهل قد لعن المحلل والمحلل له واللعن لم  (عليه الصالة والسالم)، قلت والنبي الزواج
 .   الكبائر من الذنوب
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لعن اهلل )) : ظورا وقد قالفإذا كانت النية مخالفة للشرع فال تبيح مح، 1((بالنيات
إال إذا اشترط التحليل قبل العقد ونوى الزوج نكاح رغبة ال ، 2((المحلل والمحلل له

حين اشترطوا عليه قبل  3فإن النكاح حينئذ صحيح لخبر ذي الرقعتيننكاح تحليل 
العقد تحليل المطلقة ثالثا فخالفهم بالنية ونوى نكاح رغبة فلما دخل بالمطلقة انتظر 

)إنما تزوجتها رغبة )أهل المرأة خروجه وطلبوا منه أن يطلق امرأتهم فأبى وقال: 
لبنا ذو يا أمير المؤمنين غ)ا: )فقالو   4فشكوه إلى عمر بن الخطاب ،((فيها

                                                 
 سمعت رسول اهلل )) عن عمر قال: ونصه أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب  1

نما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته يقول : إنما األعمال بالنيات وا 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر  إلى اهلل ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة

 .(1برقم ) 1/3((إليه
وابن  ،عن علي بن أبي طالب  ،(1376برقم ) 2/227أخرجه أبو داود في سننه  2

(، عن علي كذلك، وفي رواية أخرى عند ابن ماجة عن ابن عباس 1134برقم ) 1/622ماجة
: قال ثالثة عن عقبة بن عامر وزاد فيها، ونصها(، وفي رواية 1135برقم ) (رضي اهلل عنهما)

 ،هو المحلل)) :قال ،يا رسول اهلل بلى :( قالوا(أال أخبركم بالتيس المستعار؟)): رسول اهلل 
، واخرج الترمذي الرواية بطريقين احدها عن (1136برقم ) 1/623((لعن اهلل المحلل والمحلل له

حديث  :( وقال عن رواية ابن مسعود1123( واألخرى عن ابن مسعود برقم )1111علي برقم )
 . 3/428حسن صحيح

من الصحابة، وحسن البخاري حديث صحيح، رواه جمع آخر )) :وقال األلباني عن هذا الحديث
بعض أسانيده، وكذا عبد الحق اإلشبيلي، وصححه ابن السكن والحاكم والذهبي وابن القطان وابن 

 .6/315:(1811صحيح أبي داود لأللباني ) (.دقيق العيد وابن الجارود(
 ، وكان محتاجا ليس لهلبادية له حسب، أقحم إلى المدينة: رجل من أهل اذو الرقعتين هو 3

 .يواري بها دبره يقعد بباب المسجد، ورقعة إال رقعتين رقعة يواري بها فرجه شيء يتوارى به
سنن األمام سعيد بن  ؛5/348:(4243معرفة السنن واآلثار للبيهقي، رقم الحديث برقم ) ينظر:

 . 2/76:(1111منصور برقم )
وأرضاه بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بن  عمر بن الخطاب هو:  4

رزاح بن عدي بن كعب ويكنى أبا حفص وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر 
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 فلما أقبل قال عمر: 1فأرسل إليه عمر وقد كسته المرأة حلة ،((الرقعتين على امرأتنا
ئ للمرأة في النسب فقال له وذوا الرقعتين مكاف ،((هلل الذي كسا ذا الرقعتينالحمد ))

 ،((رغبة فيهاالمؤمنين إنما تزوجتها يا أمير )قال: ) ،((لم ال تطلق امرأتهم)) عمر:
فدل كالم عمر على أن من ش رط عليه ، 2((قتها ألوجعتك ضربالو طل)فقال عمر: )

ولو  3كاحه صحيح وأن نكاح التحليل حرامالتحليل قبل العقد ونوى نكاح رغبة أن ن

                                                                                                                                            

هاشم وأمها فاطمة  بن مخزوم، من زوجاته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن
 قال اللهم أعز اإلسالم  عن بن عمر أن النبي نافع ، ومن مناقبه  فعن بنت رسول اهلل

فكان أحبهما إليه عمر بن  :بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام قال
 أن أسلم عمر بعد أربعين رجال وعشرة نسوة فما هو إال :وعن سعيد بن المسيب قال ،الخطاب

في أواخر ذي الحجة من سنة ثالث وعشرين  ، استشهد أسلم عمر فظهر اإلسالم بمكة
وعاش نحوا من ستين سنة فمنهم من يقول عاش خمسين سنة واألرجح أنه عاش ثالثا وستين 

 .1/8تذكرة الحفاظ ؛166-3/165طبقات ابن سعد :ينظر. سنة 
نما سميت حلة ألنها تحلُّ على واحد ثوبين إزاراا ورداء من جنس: ما تكون من الحلة هي 1 ، وا 

ّل قبلنا ونر  قال الشاعر: ،البسها كما يحل الرجل على األرض لُّ بالداا كّلها ح  جو الفالَح بعَد نح 
ْمَير    .1/387ينظر: الزاهر .عاٍد وح 

م برق 6/267عبد الرزاق في مصنفهو  ؛(13175برقم ) 7/231نه الكبرىنخرجه البيهقي في سأ 2
ن أن امرأة طلقها زوجها ثالثا وكان )عن بن سيري) :، ونص الرواية عند البيهقي(13786)

مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
وتصبح فتفارقها فقال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها 

فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه  ر فال تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عم
فقال الزم امرأتك فإن رابوك بريبة فأتني وأرسل  فأنتم جئتم به فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر 

إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول الحمد هلل 
بن سيرين ، قال اإلمام (، وجميع الروايات عن ا(ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروحالذي كساك يا 

ن يوصله عن عمر بمثل هذا وقد سمعت هذا الحديث مسندا متصال عن ابن سيري: ))الشافعي
 .5/81للشافعي ،األم ((.المعنى

 .2/668شرح منتهى اإلرادات ؛7/131المغني ينظر: 3
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حكم بمحضر من الصحابة ش رط قبل العقد والوطء فيه حرام ، وقد حكم عمر بهذا ال
 .1فلم ينكروه

ضات مستقبالت المطلقة متوقف على انقضاء عدتها بثالث حيوصحة نكاح 
 3والقرء الحيض 2ڇڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ: كامالت لقوله تعالى

                                                 
 .5/16ينظر: كشاف القناع 1
 (.228):من اآلية ،سورة البقرة 2
  .3/81ينظر: شرح اإلرادات 3

 : إن عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ثالثة قروء بال خالف بينالفصل الثاني
والقرء في كالم ، ڇڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ: أهل العلم وذلك لقول اهلل تعالى
المراد ف أهل العلم واختل ،ر جميعا فهو من األسماء المشتركةالعرب يقع على الحيض والطه

فروي أنها  :واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد ڇڃ     چ  چ  چچ    ڇ: بقوله سبحانه
وزاعي والعنبري األروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري و الحيض 

سحاق وأبي عبيد و  رضي )أصحاب الرأي وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وا 
: الصحيح عن أحمد أن الصامت وأبي الدرداء قال القاضي موسى وعبادة بن وأبي (اهلل عنهما

ليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله با : كنت إلطهار فقال في رواية النيسابورياإلقراء الحيض وا 
أقول إنه االطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن اإلقراء الحيض وقال في رواية األثرم كنت أقول 

ر وهو قول زيد وابن : عن أحمد أن القروء األطهاوالرواية الثانية ،ألكابراالطهار ثم وقفت لقول ا
مان وعمر بن سالم بن عبد اهلل وأبان بن عثعمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد و 

: ما أدركت أحدا ثور وقال أبو بكر بن عبد الرحمن أبيعبد العزيز والزهري ومالك والشافعي و 
: رجع أحمد إلى أن القروء األطهار قال في رواية يقول ذلك قال ابن عبد البر  وهومن فقهائنا إال

األثرم رأيت األحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف واألحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى 
پ   ڇ: احتج من قال ذلك بقول اهلل تعالىتدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية و 

في يوم  :أي ڇڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڇ في عدتهن كقوله تعالى :  :أي ڇپ
نما أمر بالطالق ف في حديث ابن  قول النبي ي الطهر ال في الحيض ويدل عليه ]القيامة وا 

ن شاء أمسك فتلك العدة عمر : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وا 
]وفي رواية ابن عمر: فطلقوهن في قبل  ،[ متفق عليهالنساءر اهلل تعالى أن تطلق لها التي أم
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مره )لعمر: ) طلق زوجته في الحيض فقال رسول اهلل  1بدليل إن ابن عمر
 ؛، وأن تغتسل من الثالثة2((فليراجعها فإذا  طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها

ال  :أي - 4ڇھ ھڇ لقوله تعالى:  3حل وطئها متوقف على الغسل نّ أل
 ڇڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ڇ  -اغتسلن  :أي – ڇے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڇ  -تطأوهن

، أو بوضع الحمل واغتسلت من النفاس بعد الطهر، أو إن كانت من ذوات الحيض
أو  بثالثة أشهر إن كانت آيسة فان بلغت خمسين سنة فأكثر أو لم تبلغ تسع سنين

 .5بلغت تسع سنين فأكثر ولم تحض

                                                                                                                                            

[ وألنها عدة عن طالق مجرد مباح فوجب أن يعتبر عقيب الطالق وكعدة اآليسة عدتهن
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ڇ : ولنا قول اهلل تعالىوالصغيرة 

ذلك على أن األصل الحيض. فنقلهن عند عدم الحيض إلى االعتداد باألشهر فدل  ڇې   ىى  
 .1/81المغني ينظر:

: عبداهلل بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن ولد سنة ثالث من المبعث النبوي فيما جزم هو 1
، أسلم بمكة مع أبيه وهو صغير قبل أن يبلغ ن بكار قال هاجر وهو بن عشر سنينبه الزبير ب

وهاجر مع أبيه وشهد غزوة الخندق وما بعدها وحضر يوم القادسية ويوم جلوالء وما بينهما من 
: ما أدركنا ( وقال جابر بن عبداهلل(إن عبداهلل رجل صالح)) :وقائع الفرس وقال رسول اهلل 

: ما رأيت أحدا ألزم لألمر األول من ابن لت عائشةوقا ،وقد مالت به الدنيا إال ابن عمر أحدا إال
عمر، مات عبداهلل بن عمر سنة ثالث وسبعين وكذلك قال أبو الفضل بن دكين وابن بكير 

في سنة أربع وسبعين مات  :إنه مات في سنة أربع وسبعين وعن سعيد بن عفير قال :وقيل
إنه دفن بفج وهو ابن أربع  :عبداهلل بن عمر بمكة فدفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين وقيل

 . 4/181اإلصابة ؛137-6/133ينظر: المنتظم وثمانين.
برقم  2/1313هححيأخرجه مسلم في ص ؛(4153) برقم 5/2311هحأخرجه البخاري في صحي 7
(1474.) 
 .2/533الزركشي على مختصر الخرقي ينظر: شرح 3
 .(222):من اآلية ،سورة البقرة 4
 .1/111كشاف القناع :ينظر 5
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وأما من حاضت وارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها ال تزال في عدة حتى 
 .1تحيض لما ذكر أو تبلغ سن اإلياس

                                                 
ن قرابتها، : يعتبر بأقرانها مالحنفية اختلفوا في حد اإلياس، قال بعضهم .3/26ينظر: الفروع 1

والهزال. وعن محمد أنه قدره بستين سنة. وعنه في أنه يختلف بالسمن  وقيل يعتبر بتركيبها
وخمسين، وفي المولدات ستين، وقيل خمسين سنة، والفتوى على خمس  الروميات بخمس
أيضا ما بين خمس وخمسين ، وعنه صل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفةف وخمسين من غير

 لدم مدة الحيض فهو حيض: العجوز الكبيرة إذا رأت اوذكر محمد في نوادر الصالة إلى ستين.
بإياسها  إذا لم يكن عن آفة. وقال محمد بن مقاتل الرازي: هذا إذا لم يحكم بإياسها، فأما إذا حكم

ض مبلغا ال يحي المرأة إذا لم تحض أبدا حتى بلغت. و أت الدم ال يكون حيضا وهو الصحيحثم ر 
سنة ولم تحض حكم  بلغت ثالثينالصغير: إذا  . وذكر في الجامعفيه أمثالها غالبا حكم بإياسها

 .بإياسها
)والثاني(  .)أحدهما( يعتبر اياس أقاربها النها أقرب اليهن :في حد االياس قوالن :وقال الشافعي

 النه ال يتحقق االياس فيما دونها. ؛م، وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنةيعتبر اياس نساء العال
عجم وحده في نساء العرب ذلك حده في نساء ال ياس خمسون سنة وعنه أنوعند الحنابلة: حد اإل

اختلف عن أحمد في السن الذي تصير به المرأة من اآليسات فعنه أوله خمسون  ،ستون سنة
قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة وعنه ان  (رضي اهلل عنها)سنة الن عائشة 

كانت من نساء العجم فخمسون سنة وان كانت من نساء العرب فستون النهن أقوى جبلة وطبيعة 
وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب ان هند ابنة أبي عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة ولدت 

علي بن أبي طالب ولها ستون سنة وقال يقال إنه لن موسى بن عبد اهلل بن حسن بن حسن بن 
)أحدهما( يعتبر السن الذي  :تلد خمسين سنة إال عربية وال تلد لستين إال قرشية وللشافعي قوالن

بتيقن أنها إذا بلغته لم تحض، قال بعضهم هو اثنان وستون سنة )والثاني( يعتبر السن الذي 
نشأها كنشئهن وطبعها كطبعهن وقال شيخنا الصحيح ييئس فيه نساء عشيرتها الن الظاهر أن 

ان شاء اهلل أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد 
صارت آيسة الن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى 

شهر وان انقطع فلها حينئذ أن تعتد باألمن وجوده هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس 
قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه على ما نذكره ان شاء اهلل تعالى وان 
رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح الن دليل 
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وأما من علمت ما رفعه كشرب دواء أو غيره فإنها تعتد باثنتي عشر شهرا مدة 
 .1وثالثة أشهر للعدة إذا عرفت ذلك الحمل تسعة أشهر

مرأة وليها العاصب أبوها فأبوه وتولي نكاح ال 2واعتبرت أركان النكاح وشروطه
أو غائبا فوق مسافة قصر وشقت  3بنها فاألقرب، إال إن كان األقرب عاضالاف

يما امرأة ال نكاح إال بولي ): )يه لقوله مراجعته فانه يتولى من يل وشاهدي عدل وا 

                                                                                                                                            

ن كان نادرا وان رأته بعد الحيض الوجود في زمن االمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وا
 الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض فعند ذلك ال تعتد به وتعتد باالشهر كالتي ال ترى دما. ينظر:

 .1/137الشرح الكبير البن قدامة ؛18/136المجموع ؛3/112االختيار لتعليل المختار
 .34/24تيميةابن ينظر: مجموع فتاوى  1
وذهب المالكية إلى أن  النكاح هما )اإليجاب، والقبول(،ذهب الحنفية إلى أن أركان عقد  - 2

وصيغة(، وذهب الشافعية إلى أن أركان العقد هي  ،زوج وزوجة )ولي، أركان عقد النكاح هي
ى أن أركان عقد النكاح هي وذهب الحنابلة إل وولي(، وشاهدان، ،وزوج، وزوجة )صيغة،
 .اإليجاب، والقبول( ،)زوجان

دها الحنفية بأربعة هي )شروط االنعقاد، وشروط الصحة، وشروط اللزوم، وشروط عقد النكاح حد
وأن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي  الفقهاء بثالثة شروط وشروط النفاذ( وحددها جمهور

تالئم مقتضى العقد، وعلى بطالن الشروط التي تنافي المقصود من الزواج أو تخالف أحكام 
المالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف الشريعة. واتفق الحنفية و 

مرغوب فيه، أو خلو المرأة من عيب ال يثبت الخيار في فسخ الزواج. واختلفوا في الشروط التي 
ال تكون من مقتضى العقد، ولكنها ال تنافي حكماا من أحكام الزواج، وفيها منفعة ألحد العاقدين، 

ها أو أال يسافر بها، أو أال يخرجها من دارها أو بلدها ونحوها، فالحنابلة كاشتراط أال يتزوج علي
يقولون: إنها شروط صحيحة يلزم الوفاء بها. والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح. 
والمالكية يقولون: إنها شروط مكروهة ال يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط. والشافعية يقولون: إنها 

إعانة  ؛5/286المدونة ؛3/134فتح القدير ينظر: باطلة، ويصح الزواج بدونها.شروط 
 .3/67الروض المربع ؛3/347الطالبين

احد منهما في صاحبه، : منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل و العضل هو 3
 .7/24المغني
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فان لم يكن للمرأة ولي فالحاكم أو ي َحكَِّم ، 1((كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلن  
فإذا تزوج الصبي المميز الذي سنه  2َحَكماا صالحاا للح كم فهو كحاكمالزوجان بينهما 

دون عشر سنين تحقيقا بالمطلقة ثالثا ودخل بها وجامعها بإيالج وانتشار في قبل 
 ر ما ذكر، حلت لزوجهامختاراا باعتبا ، ثم طلقها(3)أصلي احترازا من الخنثى المشكل

 
 

 ، إال(2)وليس له عليها رجعة ،(1)منه، وليس عليها عدة (4)األول حاالا، ألنها بانت

                                                 
أخرجه أبن حبان في  (،عدل(ال نكاح إال بولي وشاهدي ))أصل هذا الحديث حديثان األول:  1

، وقال ابن حبان بعد (4375برقم ) 1/386(رضي اهلل عنها)صحيحه عن الزهري عن عائشة 
سليمان بن موسى عن  لم يقل أحد في خبر ابن جريح عن)) قال أبو حاتم:إن ساق الرواية 

و : سعيد بن يحيى األموي عن حفص بن غياث الزهري هذا )وشاهدي عدل( إال ثالثة أنفس
عبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى وهاب الحجبي عن خالد بن الحارث و عبد اهلل بن عبد ال

قال شعيب األرنؤوط محقق الكتاب: ، ((بن يونس وال يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر
 :وقال (رضي اهلل عنهما)، وأخرجه البيهقي في سننه عن أبن عباس ((إسناده حسن))

يثبت في الشهادة في النكاح لم ))قال أحمد بن حنبل:   (،13413برقم ) 7/124موقوف
تنقيح التحقيق  :ينظر ((.يث في الشهادة في النكاح ال تصحاألحاد))نذر: وقال ابن الم ،((شيء

وأيما امرأة )) :والحديث الثاني .(518مسألة رقم ) 2/171ام الذهبيلإلم ،في أحاديث التحقيق
رضي اهلل )أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة  (،(ا باطلن كحت بغير إذن وليها فنكاحه

وقال القشيري في  ،(2736برقم ) 2/182صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقال (عنها
)وفيه نظر فيما يبدو إذ في اإلسناد ) كتابه اإللمام بأحاديث األحكام تعقيبا على كالم الحاكم:

هذا حديث ))، والترمذي في سننه وقال: (موسى لم يخرج له البخاري شيئاا( سليمان بن
 .(1132برقم ) 3/438((حسن

 .7/14المغني :ينظر 2
 :شيء له مطلقاا. ينظر الخنثى المشكل: هو من له آله الرجال، وآلة النساء معاا، أو ال 3

 .55تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة: ؛1/124القاموس الفقهي
 )بتت(. ، مادة2/6ينظر: لسان العرب .البت في اللغة هو: القطع 4
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هي التي انقطعت عالقتها الزوجية بزوجها بحال من حالْين: إما أن ي طلقها في عدَّة  :والمبتوتة
 يجوز له أن ي راجعها فيها، ولكنها تنتهي العّدة ولم يراجعها.

اعتدت منه فبانت، فصارت أجنبية؛ فال يجوز  يعني رجل طلق امرأته طلقةا واحدةا رجعيةا ثم إنها
له أن ي راجعها بعد انقضاء عدتها، كالطالق العادي المعروف، وهناك حاالت أخرى كثيرة، منها 
دٍَّة ال يجوز له أن  ما لو وقع الطالق على مال، أو وقع فسخ لهذا العقد، فإنها َتْعَتدُّ منه ب ع 

أن أرد إليك المهر مثالا َفَقب َل فطلقها؛ فال يجوز له أن  ي راجعها فيها، لو قالت له: طلقني على
ي راجعها وهي في عدتها؛ ألن الطالق يقع طالقاا بائناا، وكذا لو طلقها قبل الدخول؛ فليست لها 

والحالة الثانية: أن يكون قد َطلََّقها ثالث تطليقات فبانت منه، وهذا هو ما  عدة تعتدها هذه المرأة.
بالبينونة الكبرى، فالبينونة الكبرى ما وقع فيه الفراق بين الرجل وزوجته بإكمال عدة يسميه الفقهاء 

الطالق ثالث تطليقات، وهو يدل على أن هذه المرأة ال يجوز لها أن تعوَد إلى زوجها في هذا 
ا غيره، لقول اهلل النكاح  خب    ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحبڇ  تعالى:حتى تنكح زوجا

 ،233البقرة: ڇمب  ىب   يب  جت  حت  خت   مت     ىت  يت   جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   
شرح  كانت بائنة بينونة كبرى. أو فكانت مبتوتة، فهذه المرأة َوَقَع لها ذلك، َبتَّ زوجها طالقها،

 .1/3عمدة األحكام
 ، مادة3/281لسان العرب ينظر: .العدة في اللغة: اإلحصاء يقال عددت الشيء أي أحصيته 1

. 1/167دة معلومة. ينظر: أنيس الفقهاء)عدد(. وشرعا: تربص أي انتظار ووقف يلزم المرأة م
هي األطهار وعن  (رحمهما اهلل): هي الحيض وقال مالك والشافعي (رحمه اهلل)وقال أبو حنيفة 

 ؛2/73بداية المجتهد ؛3/113بدائع الصنائع ينظر: روايتان أظهرهما الحيض. (رحمه اهلل)أحمد 
 .1/362المغني؛ 11/751الماوردى، الحاوى الكبير

الراء،  ورجعة بكسر ،جوعا، ورجعة وله على امرأته رجعةالرجعة في اللغة: اسم من رجع ر  2
 )رجع(. مادة ،8/114لسان العربينظر: . لفتح أفصح، ومنها الطالق الرجعيوا ،وفتحها

إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في  :في العدة، أي والرجعة اصطالحا: هي استدامة القائم
فإن اإلمساك عبارة  ،2الطالق: ڇڍ   ڌ   ڇ : العدة، فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى

إال أن  ،جعة وشرطية بقاء العدةعن استدامة القائم، ال عن إعادة الزائل، فيدل على شرعية الر 
ينظر:  باقية، إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها.االستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة 

 .1/151أنيس الفقهاء



 -دراسة وحتقيق –رسالة يف أحكام الصيب املميز يف النكاح 

 
 

66 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 ،(2)رفاعة القرظي (1)برضاها وعقد، ودليل اشتراط اإليالج باالنتشار، حديث امرأة
، فطلبت أن يطلقها لكي ترجع (3)، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبيرحين طلقها ثالثاا 

رسول  ، فقالت: ياإلى رفاعة، وأبى عبد الرحمن أن يطلقها، فترافعا إلى رسول اهلل 
ينتشر  فقال: عبد الرحمن بن  تعني انه ال (4)اهلل ليس معه إال مثل هدبة هذا الرداء

                                                 
مع رفاعة بن ال يعلم لها غير قصتها  ،هي تميمة بنت وهب، وتعرف بالغميصاء أو الرميصاء 1

لعالية بزوائد المسانيد المطالب ا ؛4/1718ستيعابينظر: اال .(سموأل )حديث العسيلة
 .8/435الثمانية

، بضم القاف وفتح الراء الهملة والظاء المعجمة. هذه النسبة إلى قريظة، اسم رجل نزل القرظي 2
قلعة حصينة بقرب المدينة، فنسب إليهم  وهو رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح من 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱڇ وروي عنه أنه قال: نزلت هذه اآلية  (رضي اهلل عنها)حديث عائشة 

ظر: اإلصابة في تمييز في عشرة أنا أحدهم. ين ،51القصص: ڇ  پ  پ  پ
 .4/463الوافي بالوفيات ؛3/125الثقات البن حبان؛ 2/411الصحابة

، هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطا اليهودي، وكذا ذكره ابن عبد البر وغيره. وقال ابن منده 3
وأبو نعيم: هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
ال فالزبير  عوف بن مالك بن األوس، فيحتمل أن يكون نسب إلى زيد بالتبني لصنيع الجاهلية وا 

 بن باطيا معروف في بني قريظة. وذكر األمير أبو نصر النسبين جميعا.
: مرأة التي طلقها رفاعة القرظي بعد رفاعة فقالت للنبي ذي تزوج االواتفقوا على أنه هو ال 

تهذيب ؛ 1/615أسد الغابة ؛17/14تهذيب الكمال . ينظر:إنما معه مثل هدبة الثوب
 .1/418األسماء

: هو طرف الثوب الذي لم ي نسْج، وهو مأخوذ من ه دب  العين، أو ه د ب  العين؛ أي اله دبة 4
أشفارها، الرموش التي تنبت على األجفان ي قال لها ه د ب، ه د ب جمع ه دبة أو أهداب. إذن هذه 
الحالة تصور فيها هذه المرأة أن رجلها أو أن زوجها بحالة ال يتمكن من جماعها، حيث وصفت 

في عدم االنتشار واالنتصاب، وهذا يمنع جماعها،  -ت آلة الذكورة عنده بطرف الثوب أو شبه
، فشبهت هذا بطرف الثوب غير المنسوج، ويؤثر في هذا األمر تأثيراا جعلها ترجع إلى النبي 

 /1المنير حينظر: المصبا و ذلك.أو في ضعفه وعدم انتشاره، أو في صغره ودقته ورقته ونح
 .5/567النهاية في غريب األثر ؛327
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ولكنها تريد الرجوع  (1)األديم رسول اهلل إني ألنفضها نفض الزبير ومعه ولداه واهلل يا
نهما ألشبه به من الغراب )تقولين هذا وهذان ولداه أ): إلى رفاعة فقال 

تريدين أن ترجعي )فقال: )بإقرارها انه ليس ينتشر، ( 3))أخذها( لكنه  ،(2)((بالغراب
بالعسيلة بإيالج  فكنّى  (5)((ويذوق عسيلتك (4)إلى رفاعة ال حتى تذوقي عسيلته

يالاللذة بينهما الن اللذة ال تكصل منتشر لتح جه، أو ون إال بانتصاب الذكر وا 
 ،(6)ذكر هذه األحكام في اإلقناع وشرحه ،طوعهامن مق ،بعضه، كالحشفة، أو قدرها

                                                 
باغ  ) 1 ه. ينظر: النهاية في غريب نفض األديم(: أي أ ْجه د ها وأعر ك ها كما ي ْفعل باألديم عند د 

 .5/236األثر
 ،2/1355أخرجه مسلم في صحيحه ؛(5487برقم) ،5/2112أخرجه البخاري في صحيحه 2

أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير )ن عكرمة بلفظ: )(. ع1433برقم )
القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول اهلل 

 ؟ لجلدها أشد المؤمنات قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى والنساء ينصر بعضهن بعضا
فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت  خضرة من ثوبها . قال وسمع أنها قد أتت رسول اهلل 

واهلل ما لي إليه من ذنب إال أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها فقال 
: سول اهلل . فقال ر ض األديم ولكنها ناشز تريد رفاعةكذبت واهلل يا رسول اهلل إني ألنفضها نف

وأبصر معه ابنين  :. قال(لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك( فإن كان ذلك لم تحلي له أو))
هذا الذي تزعمين ما تزعمين فواهلل لهم أشبه به من )) :قال ،نعم :( قال(بنوك هؤالء)) :له فقال

 .(الغراب بالغراب(
 )وأخذها( وغيرناها لتستقيم العبارة.  في المخطوطة 3
تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحالوته وذاق الرجل  ةالعسيل 4

عسيلة المرأة وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حالوة الخالط ولذة المباشرة باإليالج وهذا استعارة 
لطيفة شبهت لذة المجامعة بحالوة العسل أو سمى الجماع عسال ألن العرب تسمى كل ما 

وفي األساس ومن المستعار العسيلتان في الحديث للعضوين لكونهما مظنتي تستحليه عسال 
 . 1/333ينظر: الزاهر .االلتذاذ والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في األكثر

 (.2631) برقم 6/542أخرجه البخاري في صحيحه 5
 .2/64ينظر: اإلقناع 6
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فنجد من ذلك أن إحالل الصبي المميز إذا طلق مطلقته ثالثا لزوجها األول شروطاا 
 غير أركان النكاح وشروطه. ،(1)عشرة

 (2)[حكام الخلعأ]
  :فأقول وباهلل التوفيق ،وسألني أيضا وفقه اهلل عن أحكام الخلع

پ  ڀ   ڀ   ڇ :قال تعالى ،(3)هو فسخ النكاح مأخوذا من خلع اللباس :الخلع

فان كان بلفظ الطالق فهو طالق بائن ال رجعة له عليها إال  (4)ڇڀ  ڀ  ٺٺ  
بقول، فسخت نكاحك أو  فان كان بغير لفظ الطالق وال نيته بل ،(5)برضاها وعقد

في الخلع، والبد فيه من العوض  (6)خلعتك، أو فاديتك، فهذه األلفاظ الثالثة صريحة
فان خال من العوض لم يثبت له حكم الخلع والزوجية بحال، إال إن صرح بالطالق، 

                                                 
تبين  نكاحه من وليه،)صحة  يمكن ان نستخرج هذه الشروط العشرة من كالمه السابق وهي 1

تعتد اذا كان  تكون نية عند الصبي بالتحليل، ان ال تحليل في العقد، ال عدة عليها، ال منه حاالا،
ان يعقد  ان يجامعها في قبلها، االغتسال، انقضاء العدة حسب حالها، الصبي فوق العشرة سنين،

 .عليه عقد جديد(
 [من زيادتي ]احكام الخلع 2
خلع امرأته، طلقها ببدل من مالها. وخالعت المرأة زوجها: طلبت أن يطلقها بفدية لغة: ، لخلعا 3

مادة )خلع(  8/76لسان العرب ينظر: من مالها. وتخالع الزوجان: اتفقا على الطالق بفدية.
شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة بعض الصداق، وقبول الزوج إياه. وقيل: يقع بالبعض، 

 .1/123ه. ينظر: القاموس الفقهيكثر منوبالكل، وبأ
 .187، اآلية:سورة البقرة 4
 .3/63شرح منتهى اإلرادات ينظر: 5
الصريح في الطالق، والعتق، والقذف، ونحو ذلك، هو اللفظ الموضوع له، ال يفهم منه عند  6

اإلطالق غيره والصريح الخالص من كل شيء ولذلك يقال نسب صريح أي خالص ال خلل فيه 
الكافي في فقه  :ينظر. ينظر: معجم لغة الفقهاء اللفظ لهذا المعنى أي ال مشارك له فيه.وهذا 

 .1/334المطلع؛ 2/575ابن حنبل، عبداهلل المقدسي
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، (3)أما الفسخ فانه حقيقة فيه ،(2)واحدة كانت (1)أو نواه فتكون طلقة رجعية له]إذا[
ې  ې  ى  ڇ   خلعت فان العرف فيه، وأما فاديتك فانه الذي في قوله تعالىوأما 

وأبنتك فان كانت بقرينة تدل على  وأبرأتك، باريتك، (5)وكناياته (4)ڇى  ائ   ائەئ  
الخلع، كسؤال الخلع، أو بدل الفداء، وما أشبه ذلك من القرائن، فهو كالصريح فيه، 

، وليس له عليها رجعة فكان له صريح، وكناية وتبين منه الن الخلع احد نوعي الفرقة
االفتداء لدفع الضرر، فإذا لم يكن بينونة، فالضرر محال  إباحةن أل ؛(6)إال برضاها

                                                 
 )من( وغيرناها لتستقيم العبارة. في المخطوطة 1
 .67/7المغني ؛5/237،244كشاف القناع ينظر: 2
 .3/13مطالب أولي النهى ينظر: 3
 .221، اآلية:البقرةسورة  4
ابن الكناية قال الجوهري: هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره، وقد كنيت بكذا عن كذا وقال  5

وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له عند العرب  ،القطاع: كنيت عن الشيء سترته
 .1/334ينظر: المطلع على وجه يصح به مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

 .1/144ينظر: منار السبيل 6
أو الكناية مع النية فقد تلفظ به أو نواه مع كنايته فكان طالقاا،  أما كونه طالقاا فالعتبار اللفظ،

وأما كونه بائناا ال رجعياا، لما كانت مالكة لنفسها، ألن له حق المراجعة، هذا هو المشهور في 
أحمد وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن المذهب وهو مذهب جمهور العلماء، وعن اإلمام 

القيم: أنه فسخ ولو كان بلفظ الطالق أو كنايته مع قصده وذلك ألن العبرة بالمعاني ال بالمباني، 
نما بالمعاني، فهنا قد قال:  فالعبرة ليست باأللفاظ لكنه ليس هو الطالق المطلق بل  ((طلقتك))وا 

ء وليس بطالق، فال عبرة بلفظه وال بنيته مع كنايته، هو طالق مقيد حيث فيه العوض، فهو فدا
قال لزوج المختلعة: )وطلقها تطليقه(، ومع ذلك فقد جعل عدتها  يدل على هذا أن النبي 

ألن عدة المطلقة ثالث قروء بنص القرآن  ؛كان طالقاا لجعل عدتها ثالث حيض حيضة، ولو
جماع أهل العلم، فدل على أنه فسخ وليس بطالق ب ن كان بلفظ الطالق.وا   ائن وا 
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 وما روي عن ،(1)فال فائدة في االفتداء، وليس بطالق وال ينقص به عدد الطالق
  .(5)انه طالق (4)وابن مسعود ،(3)وعلي ،(2)عثمان

                                                 
  .5/237ينظر: كشاف القناع 1
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، من قريش: أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء  2

في عهد ظهوره. ولد الراشدين، وأحد العشرة المبشرين. من كبار الرجال الذين اعتز بهم اإلسالم 
، وأسلم بعد البعثة بقليل وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ولقب بذي النورين ألنه ق.ه( 47بمكة)

ومن أعظم أعماله في اإلسالم تجهيزه نصف جيش  رقية ثم أم كلثوم. تزوج بنتي النبي 
العسرة بماله، فبذل ثالث مئة بعير بأقتابها وأحالسها وتبرع بألف دينار. وصارت إليه الخالفة 

، فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان (ه23)بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة 
فريقية وقبس، وأتم جمع القرآن، وقد م الخطبة في العيد على الصالة، وأمر باألذان وسجستان وا 

األول يوم الجمعة. واتخذ الشرطة. وأمر بكل أرض جال أهلها عنها أن يستعمرها العرب 
المسلمون وتكون لهم. واتخذ دارا للقضاء بين الناس، وكان أبو بكر وعمر يجلسان للقضاء في 

 .4/213ينظر: األعالمه(. 35)سنة قتل  حديثا.  (146)المسجد وروى عن النبي 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن: أمير المؤمنين، رابع  3

الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان األبطال، 
(، ه.ق 23د بمكة)إسالما بعد خديجة. ول اء والعلماء بالقضاء، وأول الناسومن أكابر الخطب

صلى )ولم يفارقه. وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ولما آخى النبي  وربي في حجر النبي 
مان ابن عفان بين أصحابه قال له: أنت أخي، وولي الخالفة بعد مقتل عث (اهلل عليه واله وسلم

 17ملجم المرادي ( ، وأقام علي بالكوفة )دار خالفته( إلى أن قتله عبد الرحمن بن ه35)سنة
، فقيل: في قصر اإلمارة بالكوفة، وقيل: في ه(، واختلف في مكان قبره43) رمضان المشهورة

رحبة الكوفة، وقيل: بنجف الحيرة، وقيل: إنه وضع في صندوق وحمل على بعير يريدون به 
ظر: ين المدنية فلما كانوا ببالد طيئ أخذ بنو طيئ البعير ونحروه ودفنوا عليا في أرضهم.

 .4/215األعالم
 غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي المكي حليف بني زهرة  عبد اهلل بن مسعود بن 4

 كان من السابقين األولين ومن مهاجرة الحبشة شهد بدرا واحتز رأس أبي جهل فأتى به النبي 
وأقرأه وكان يقول حفظت من في رسول اهلل  كان أحد من جمع القرآن على عهد رسول اهلل 

 وكانوا ال يفضلون عليه أحدا في العلم أسلم قبل عمر  ،سبعين سورة  وقد قال له النبي
 وكان النبي إنك لغليم معلم ،  يطلع ابن مسعود على أسراره، ونجواه وكان يتولى فراش

د من الكوفة فمات بالمدينة في آخر ، اتفق أن عبد اهلل وفووسادة وسواكه ونعله وطهوره النبي 
 .1/32ينظر: معرفة القراء الكبار .سنة اثنتين وثالثين 

 .2/237منار السبيل ينظر: 5
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: انه ليس بطالق، (1)روي عن ابن عباس احمد: لم يصح عندنا فيه إال ماقال 
نما تبين منه ې  ې  ى  ڇ  ثم قال بعد ذلك ،(3)ڇہ  ہہ   ڇ  لقوله تعالى: (2)وا 

                                                 
عبد اهلل بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحر أبو العباس ابن عم  1

وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر ووالده وأبي سفيان  وروى عن النبي  و رسول اهلل 
وغيرهم قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير واألعرج وعكرمة بن خالد وسليمان  (رضي اهلل عنهم)

بن قتة شيخ عاصم الجحدري وأبو جعفر وغيرهم وحدث عنه عكرمة وعطاء وطاووس وأبو 
جمعت المفصل على عهد  وقال الشعثاء وعلي بن الحسين وخلق ال يحصون دعا له النبي 

وذكر أنه كان في حجة الوداع وقد ناهز االحتالم قال عطاء ما رأيت البدر إال  رسول اهلل 
ذكرت وجه ابن عباس وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس بت عند خالتي فوضعت لرسول اهلل 

 دين رواه أيضا اللهم علمه التأويل وفقهه في ال :غسال فقال من وضع هذا قالوا عبد اهلل قال
عبيد اهلل بن أبي يزيد عن ابن عباس ومناقب ابن عباس غزيرة وسعة علمه إليه المنتهى ولم يكن 
على وجه األرض في زمانه أحد أعلم منه توفي بالطائف سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد 

رفة ينظر: مع .اليوم مات رباني األمة وقد كف بصره في أواخر عمره  :بن الحنفية وقال
 .1/45القراء الكبار

ذا لم ينو بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء طالقا، كان فسخا، ألنها صريحة فيه، ومفهومه:  2 وا 
، وقيل: وقيل: هو فسخ ولو نوى به الطالق إن نواه طالقا فطالق لسرايته، وجزم به غير واحد،

ولو أتى بصريح الطالق، وليس من الطالق الثالث، وهذا هو المنقول عن ابن عباس في 
أصحابه، وعن أحمد، وقدماء أصحابه: لم يفرق أحد من السلف، وال أحمد بن حنبل، وال أحد من 
أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، ال لفظ الطالق، وال غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه 

بأي لفظ كان. وقال ابن القيم: قال أحمد: الخلع فرقة، وليس بطالق؛ وقيل له: تذهب إلى فسخ 
حديث ابن عباس؟ فقال: ابن عباس يتأول اآلية، وكان يقول: هو فداء، ذكر اهلل الطالق في أول 
نما هو فداء. فجعل ابن  اآلية، والفداء في وسطها، وذكر الطالق بعد الفداء، ليس هو طالق، وا 

ير األلفاظ. س وأحمد الفداء فداء لمعناه، ال لفظه وهذا هو الصواب، فإن الحقائق ال تتغير بتغعبا
 .11/416حاشية الروض المربع ينظر:و  .2/66ينظر: اإلقناع

 .221:، اآليةالبقرةسورة  3
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فذكر  (2)ڇىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  ڇ  :، ثم قال(1)ڇى  ائ   ائەئ  
ثالث طلقات وذكر الخلع، فلو كان الخلع طالقاا لكان رابعاا والطالق ثالث كما ذكر 
اهلل، فان كان الخلع وبدل العوض فيه سببه عضل الزوج لتفتدي منه، كما إذا 

منها لتفتدي منه  (3)عضلها بهجر، أو ضرب، أو ترك بعض حقوقها، بغير نشوز
لها والعوض مردود وال يحل له أخذه، لقوله يصح والزوجية بحا فالخلع هنا فاسد ال

  (5)پڇ  :وقوله تعالى ،(4)ڇڭ ڭ  ۇ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڇ  تعالى:

وان  (7)ڇ ٿ ٺ  ٺ  ٿ  (6)ڀٺ  ٺ پ  پ  ڀ  ڀ ڀ
أو لخلقه، أو لضعفه، أو  -والسؤال منها بالكراهة خلعه  -كان الخلع بسبب سؤالها 

 (8)لحديث امرأة ثابت أو إجابتها بالخلع ما تكرهه النساء من الرجال فيستحب موافقتها

                                                 

 .221:، اآليةسورة البقرة1 
 .233:، اآليةسورة البقرة 2
 ،5/417لسان العرب .استعصت على بعلها وأبغضتهالنشوز مصدر نشزت المرأة نشوزا، إذا  3

والعصيان، وفي القرآن  االرتفاع، بعلها عليها إذا ضربها وجفاها، والنشوز )نشز(. ونشز مادة
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڇ الكريم: 

في قول ابن عباس: الشقاق، ، 34النساء: ڇڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ    چ  چ  چ  
عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، والجعفرية: هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة والبغض. 

 . 1/353القاموس الفقهي ؛1/162نظر: أنيس الفقهاءصاحبه فيما يجب. ي
 .221:، اآليةسورة البقرة 4
 )فن أتيتم( وغيرناها كما وردت في القران الكريم. في المخطوطة 5
 منه( وغيرناها كما وردت في القران الكريم. خذاتا) في المخطوطة 6
 .23:، اآليةالنساء سورة 7
جميلة بنت أبّي بن سلول، أخت عبد اهلل. كانت تحث ثابت بن قيس ابن شماس، فنشزت  8

أبو عمر كناها سعيد بن المسيب أم جميل  وخالعته. روى عنها ابن عباس وعبد اهلل بن رباحقال
وكانت قبل ثابت عند حنظلة بن أبي عامر غسيل المالئكة ثم تزوجها بعد ثابت مالك بن الدخشم 
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رسول اهلل إن ثابتا ال أعيب عليه دينا  قالت: يا إنها سالت رسول اهلل  (1)بن قيس
قالت: نعم  أتردين عليه حديقته)) :وال خلقه ولكن اكره الكفر في اإلسالم فقال 

أمر استحباب واخذ العوض ويكره أن يخالعها في الحيض أو في  (2)((فأمر بفراقها
تي أدخلت الضرر على طهر أصابها فيه، إال بسؤالها فإذا سألته لم يكره، ألنها ال

عذر فانه يكره لها أو يحرم  المناداة بغير أو العدة، وأما سؤالها الطالق نفسها بتطويل
ما بأس فرائحة الجنة عليها )أيما امرأة سالت طالقها من غير ) :، لقوله (3)عليها
لحالة، واهلل سبحانه وتعالى والخلع صحيح في هذه ا ،أو كما قال  ،(4)((حرام
 .اعلم

 

 

                                                                                                                                            

ثم تزوجها بعده خبيب بن إساف قال أبو عمر روى البصريون أنها جميلة يعني التي اختلعت من 
 .4/51لوافي بالوفياتينظر: ا ثابت وروى أهل المدينة أنها حبيبة بنت سهل.

أبو محمد المدني  :ثابت بن قيس بن شماس األنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن ويقال 1
بالجنة قال جعفر بن سليمان حدثنا  خطيب األنصار شهد أحدا وما بعدها وشهد له النبي 

ڇ  :كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب األنصار فلما نزلت هذه اآلية :ثابت عن أنس قال

أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت  :قال، ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
فقال بل هو من أهل الجنة رواه مسلم  رسول اهلل فأنا من أهل النار فذكر ذلك لرسول اهلل 

نعم الرجل ثابت استشهد باليمامة في خالفة الصديق سنة اثنتي عشرة وكان أمير األنصار  :وقال
إسماعيل وقيس ومحمد وأنس بن مالك وابن أبي ليلى مرسال روى عن يومئذ روى عنه بنوه 

 .1/7ينظر: إسعاف المبطأ عكرمة وجماعة وعنه مالك والداروردي وسليمان بن بالل وآخرون.
 .(5276، برقم )13/276أخرجه البخاري في صحيحه 7
 .1/112ينظر: شرح منتهى اإلرادات 3
 ، برقم2/216أخرجه الدارمي في سننه ؛(4184) ، برقم1/413أخرجه ابن حبان في صحيحه 4
 . قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.(2273)
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 املالحق
 .فهرس اآليات الواردة يف املنت .1
 .فهرس األحاديث واآلثار الواردة يف املنت .2
 .األعالم الواردة يف املنت فهرس .3

 اآليات الواردة يف املنتفهرس 

 الصفحة اآلية

 81 ڇژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  ڇ 

 81 ڇھ  ھ  ھ   ے  ے  ڇ 

 32 ڇژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڇ 

 31 ڇڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ

 32 ڇھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ڇ 

 23 ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ڇ 

 23 ڇې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ڇ 

 21 ڇہ  ہہ   ڇ 

 22 ڇىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  ڇ 

 22 ڇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ڇ 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ڇ 

 ڇٺ  ٿ  ٿ  
22 
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 فهرس األحاديث واآلثار الواردة يف املنت

 الصفحة طرف احلديث
 32 مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر

 33 األعمال بالنياتإنما 
 32 لعن اهلل المحلل والمحلل له

 31 الحمد هلل الذي كسا ذا الرقعتين
 31 لم ال تطلق امرأتهم

 31 لو طلقتها ألوجعتك ضربا
 32 مره فليراجعها فإذا  طهرت فان شاء طلقها

يما امرأة ن كحت  23 ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل وا 
 23 ال حتى تذوقي عسيلتهتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 

 33 أتردين عليه حديقته
 33 أيما امرأة سالت طالقها من غير ما باس فرائحة الجنة عليها حرام

 ثبت األعالم الواردين يف املنت

 الصفحة لمالعَ

 18 حمد بن حنبلأ
 24 عمرو ابن العاص

 25 عبد اهلل بن عمرو بن العاص
 27 ذي الرقعتين
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 27 عمر بن الخطاب
 21 ابن عمر

 32 رفاعة القرظي امرأة
 32 رفاعة القرظي

 32 عبد الرحمن بن الزبير
 37 عثمان بن عفان
 37 علي بن طالب

 37 ابن مسعود
 38 ابن عباس
 43 بن قيس امرأة ثابت

 43 بن قيس ثابت

 واملصادر املراجع

شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القيم،  ،األثبات في مخطوطات األئمة .1
مكتبة الملك فهد  ،علي بن عبد العزيز بن علي الشبل ،والحافظ ابن رجب

 .(م2332هـ/1423) الرياض الوطنية،
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، محمد بن  .2

تحقيق: غازي  1183 - دمشق -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  أحمد،
 طليمات المقدسي.

تقي الدين أبي الفتح، دار الكتب  ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تأليف .3
 بيروت. –العلمية 

محمد بن إسماعيل الصنعاني، الدار السلفية  إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد، .4
 أحمد.، الطبعة: األولى، تحقيق: صالح الدين مقبول 1435 -الكويت  -
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االستيعاب في معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر،  .5
، الطبعة: األولى، تحقيق: علي محمد 1412 -بيروت  -دار الجيل 

 البجاوي.
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن  .6

 -هـ1417) بيروت / لبنان -محمد الجزري، دار إحياء التراث العربي 
 ، الطبعة: األولى، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي.(م1116

عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي  ،إسعاف المبطأ برجال الموطأ .7
 (.111 –1381) مصر –الناشر : المكتبة التجارية الكبرى 

اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  .8
، الطبعة: األولى، تحقيق: (1112-1412)بيروت  -الجيل  الشافعي، دار

 علي محمد البجاوي.
 م.1171الطبعة الرابعة،  خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، ،األعالم .1

شرف الدين موسى بن أحمد بن  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، .13
( المحقق: عبد ه163)المتوفى موسى                    أبو النجا الحجاوي

 لبنان. –بيروت  ،اللطيف محمد موسى السبكي دار المعرفة
اإللمام بأحاديث األحكام، أبو الفتح تقي الدين محمد، بن أبي الحسن  .11

على، بن وهب، بن مطيع، بن أبي الطاعة، القشيري المصري، دار المعراج 
بيروت  -الرياض / لبنان  -السعودية  -دار ابن حزم   -الدولية 

، الطبعة: الثانية ، تحقيق: حقق نصوصه وخرج أحاديثه (م2332-ه1423)
 حسين إسماعيل الجمل.

 -األم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار المعرفة  بيروت  .12
 ، الطبعة: الثانية.1313
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اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن  .13
 -أبو الحسن، دار إحياء التراث العربي  حنبل، علي بن سليمان المرداوي
 بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.

أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد  .14
، الطبعة: األولى، 1436 -جدة  -اهلل بن أمير علي القونوي، دار الوفاء 
 تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.

ي الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب إيضاح المكنون ف .15
مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب  ،والفنون
 (.1112 –1413)بيروت،  -العلمية

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  .16
 بيروت. –القرطبي أبو الوليد، دار الفكر 

عالء الدين الكاساني، دار الكتاب  ع،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ .17
 ، الطبعة: الثانية.1182 -بيروت  -العربي 

التخريج واألحكام الحديثية البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار  .18
الواقعة في الشرح الكبير ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 

فى أبو الغيط هـ( المحقق: مصط834)المتوفى:  أحمد الشافعي المصري
 -الرياض -الهجرة للنشر والتوزيع  دار، وعبداهلل بن سليمان وياسر بن كمال

 (.م2334-هـ1425)السعودية الطبعة: األولى، 
تذكرة الحفاظ، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب  .11

 بيروت، الطبعة: األولى. -العلمية 
صنيف: د. عبد ت ،تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة .23

 العزيز عزت عبد الجليل حسن.
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تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  .21
، الطبعة: األولى، (1186 -1436) –سوريا  -الشافعي، دار الرشيد 
 تحقيق: محمد عوامة.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد  .22
المغرب  -نمري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية اهلل بن عبد البر ال

 محمد عبد الكبير البكري.  ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي،1387 -
تنقيح في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .23

، تحقيق: مصطفى أبو (م2333-هـ1421)الرياض  -الذهبي، دار الوطن 
 الغيط عبد الحي عجيب.

 -تهذيب األسماء واللغات، محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر  .24
 ، الطبعة: األولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.1116 -بيروت 

تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي،  .25
، الطبعة: األولى، تحقيق: د. (1183 -1433) –بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 بشار عواد معروف.
 ،التوسط واالقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو االعتقاد .26

علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف، قرأها وقرَّظها وأوصى بطبعها ونشرها، اإلمام 
 عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز.

الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار الفكر  .27
 ولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.، الطبعة: األ1175 - 1315 -
الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري  .28

، الطبعة: (1187 -1437)بيروت  -الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة 
 الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
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الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  .21
بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر  -ار إحياء التراث العربي السلمي، د
 وآخرون.

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين  .33
بمهمات الدين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة 

 بيروت. –والنشر والتوزيع 
محمد عرفه الدسوقي، دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .31

 بيروت، تحقيق: محمد عليش. -الفكر
حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج )لزكريا األنصاري(،  .32

 سليمان الجمل، دار الفكر بيروت.
حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، أحمد بن  .33

 -ببوالق  محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، المطبعة الكبرى األميرية
 هـ، الطبعة: الثالثة.1318 -مصر 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي  .34
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد 1412 -بيروت  -العدوي المالكي، دار الفكر 

 البقاعي.
حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، دار الكتب العلمية  .35

 ، الطبعة: األولى.(م1111 -هـ1423)لبنان/ بيروت  -
شرح مختصر )الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  .36

، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار الكتب (المزني
، الطبعة: األولى، تحقيق: (م1111-هـ1411)لبنان  -بيروت  -العلمية 

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. -الشيخ علي محمد معوض 
 عبد الرزاق البيطار.، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .37
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خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، يحيى بن مري بن  .38
حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي، الحوراني، أبو زكريا، 

بيروت  -لبنان  -محيي الدين الدمشقي الشافعي، مؤسسة الرسالة  
، الطبعة: األولى، تحقيق: حققه وخرج أحاديثه: حسين (م1117 -هـ1418)

 إسماعيل الجمل.
 ،دراسة األحاديث واآلثار الواردة في ابتداء رمي الجمار أيام التشريق .31

د. عبدالعزيز بن محمد السعيد، بحث منشور في مجلة جامعة اإلمام محمد 
 .(هـ1426) بن سعود اإلسالمية ، في العدد الثاني والخمسين

 -الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، دار الكتب العلميةدرر  .43
 لبنان/ بيروت، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني.

دليل الطالب على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، مرعي بن  .41
 ، الطبعة: الثانية.1381 -بيروت  -يوسف الحنبلي، المكتب اإلسالمي 

بكر محمد بن القاسم األنباري أبو  الزاهر في معاني كلمات الناس .42
تحقيق: د.  ،الطبعة: األولى م(1112-هـ1412)بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 حاتم صالح الضامن.
 -سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني، دار الفكر  .43

 بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
األزدي، دار  سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني .44

 الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  .45

، تحقيق: محمد (1114 -1414)مكة المكرمة  -البيهقي، مكتبة دار الباز 
 عبد القادر عطا.
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 سنن الدارمي، عبداهلل بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، دار الكتاب .46
، الطبعة: األولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، 1437 -بيروت  -العربي 

 .خالد السبع العلمي
السنن الصغرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، مكتبة  .47

، الطبعة: األولى، تحقيق: د. (1181 -1413)المدينة المنورة  -الدار 
 محمد ضياء الرحمن أألعظمي.

-بن منصور الخراساني، الدار السلفية سعيد  سنن سعيد بن منصور، .48
، الطبعة: األولى، تحقيق: حبيب الرحمن (م1182-هـ1433) -الهند

 أألعظمي.
سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو  .41

، الطبعة: التاسعة، تحقيق: 1413 -بيروت  -عبد اهلل، مؤسسة الرسالة 
 لعرقسوسي.محمد نعيم او  ؛شعيب األرناؤوط

محمد بن عبد الباقي بن  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، .53
 ، الطبعة: األولى.1411 -بيروت  -يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد اهلل محمد  .51
وت لبنان/ بير  -بن عبد اهلل الزركشي المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية 

، الطبعة: األولى، تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد (م2332-هـ1423)
 المنعم خليل إبراهيم.

شرح العمدة في الفقه، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو  .52
، الطبعة: األولى، تحقيق: د. 1413 -الرياض-العباس، مكتبة العبيكان 
 سعود صالح العطيشان.

بيروت،  -الدردير أبو البركات، دار الفكرالشرح الكبير، سيدي أحمد  .53
 تحقيق: محمد عليش.
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شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،  .54
، 1116 -بيروت  -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب 

 الطبعة: الثانية.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو  .55

، (1113 -1414) –بيروت  -يمي البستي، مؤسسة الرسالة حاتم التم
 الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب األرنؤوط.

هـ( مؤسسة 1423صحيح أبي داود محمد ناصر الدين األلباني )ت .56
 .(م2332-هـ1423)غراس للنشر والتوزيع، الكويت الطبعة: األولى 

النيسابوري، دار صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري  .57
 بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. -إحياء التراث العربي 

الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(، محمد  .58
المدينة  -بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد اهلل، مكتبة العلوم والحكم 

 منصور.، الطبعة: الثانية، تحقيق: زياد محمد 1438 -المنورة 
محمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري،  الطبقات الكبرى، .51

 بيروت. –دار صادر 
للشيخ عبداللطيف بن ، عيون الرسائل واالجوبة على المسائل .63

مكتبة  تحقيق: حسن محمد، ،(ه1213ت) عبدالرحمن بن حسن أل الشيخ
 .1ط الرياض، الرشد،

علي بن حجر أبو الفضل  أحمد بن فتح الباري شرح صحيح البخاري، .61
 بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب. -العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن  .62
 بيروت. –علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر 
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الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهلل، دار  .63
، الطبعة: األولى، تحقيق: أبو الزهراء 1418 -بيروت  -الكتب العلمية 
 حازم القاضي.

فهرس االزهرية: وهي فهرست للمخطوطات في المكتبة االزهرية  .64
 بمصر، انترنيت.

 فهرس مكتبة المصطفى: انترنيت. .65
بقلم دكتور: محيى الدين أحمد إمام، دار  ،في رحاب البيت العتيق .66

 الهرم. –مدينة األندلس  -شارع الخليفة  64 قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع،
دار الفكر. دمشق ، سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا .67

 .(م1188 -هـ1438)م الطبعة الثانية  1113تصوير  سورية الطبعة: –
عبد اهلل بن قدامة  جل أحمد بن حنبل،الكافي في فقه اإلمام المب .68

المكتب ، 623/ سنة الوفاة  ،541سنة الوالدة  المقدسي أبو محمد ،
 اإلسالمي، بيروت.

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر  .61
 ، الطبعة: األولى.1437 -بيروت  -القرطبي، دار الكتب العلمية 

خ اإلسالم ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن كتب ورسائل وفتاوى شي .73
تيمية الحراني أبو العباس، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد 

 الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
 كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، .71

 مصطفى هالل. ، تحقيق: هالل مصيلحي1432 -بيروت  -دار الفكر 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار  .72

 بيروت، الطبعة: األولى. -صادر 
المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفلح الحنبلي  .73

 ه(.1433) –بيروت  -المكتب اإلسالمي  أبو إسحاق،
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 ت.بيرو  –المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة  .74
مكتب  المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، .75

، الطبعة: الثانية، تحقيق: (1186 -1436)حلب  -المطبوعات اإلسالمية 
 عبدالفتاح أبو غدة.
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